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وهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی  ر

 -فلش کارت  -ورپوینت لوحه ی آموزشی یا پا – چسب –مداد رنگی  – کاربرگ وسایل مورد نیاز:

کلمات او اُ  وکارت  – جدول الفبا

ایجاد انگیزه: 

ورزش صبحگاهی را همراه بچه ها بخوانید و نرمش کنید. در صورت شعر پس از سالم و احوالپرسی 

 از آهنگ های شاد هم می توانید استفاده کنید. .امکان از فایل صوتی آن استفاده نمایید

 ه روزای ما با این حرفا شروع شهخوبه ک                   چند تا حرف پیش هم  و با ر ز ش      

 شادابی تندرستی این بهترین شعاره                   ره     اورزش نرمش تحرک سالمتی می

 با قدم های محکم می ریم به سوی فردا              ایستاده و سرحال سرا باال بچه ها              

 چابک مثل یه آهو زرنگ و تیز مثل باد             به غصه ها می خندیم لبا خندون دال شاد    

 دعا کنیم که باشه کارا همه جور جور            ون پر از شور  دل های ما پر امید زندگی م

 سازنده میشه وقتی باشه همراه ورزش         همه این و می دونیم تهذیب و علم و دانش  

 با فکر خوب و روشن آینده رو می سازیم         با جسم و روح شاداب از دنیا بی نیازیم        

 :و ریاضیهنر ،تلفیق با درس علومکار گروهی و 

تا آن را رنگ آمیزی کنند و نام ورزش مورد نظر و وسایل الزم آن و  یک کار برگ بدهید گروه به هر 

 انونی که می دانند را بیان کنند. گروهی( و چند ق -نحوه ی اجرا )فردی

یک مقوا روی تخته نصب کنید تا هر گروه ورزش خود را در آن بچسبانند و یک روزنامه ی دیواری از 

 ن درست کنند.شاکارهای

 .یدنید یا از پاورپوینت استفاده کنارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب ک

 .به شباهت و تفاوت ورزش های کتاب با کار خودشان اشاره کنندتصویر دانش آموزان با دقت در 

: از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی تصویر خوانی ، کلی خوانی

  سپس گروهی بخوانند.
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با توجه به فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید نشانه: آموزش

 تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

 قرار گرفتن هر نشانه را مشخص کنید. جدولی شبیه زیر رسم کنید و با عالمتی قراردادی مکان

و شبیه آن  هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد

 را بنویسد.

 یفرقبا یک دیگر کلمه ها  آخر ووسط  در اول،  ونشانه ی دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که  

 اسم بگذارند. ها . سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانهداردن

از به شباهت و تفاوت های این نشانه با او اشاره کنید.  و  را به درستی آموزش بدهید و طریقه ی نوشتن 

 بیشتر استفاده کنید. شعرهای مرتبط برای جذابیت

 را در جای خود قرار دهید.  و کارت نشانه ی در جدول الفبا 

 جدولی مانند زیر رسم کرده یا در صورت آماده بودن آن را نصب کنید. : جدول دوستی ها 

 

 

  

مصوت های خوانده شده ترکیب کرده و از دانش آموزان بخواهید برای هر کدام مثال را با   ونشانه ی 

 بزنند.

َ –اَ  آ ا

 و

و او  ِ ـه ه–اِ  ایـ یـ ی ای    اُ    
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و  دو تا نشانه ی اُ و  ی نشانه یکارت کلمه بدهید که یکی از آن ها نشانه ی او و یک چهاربه هر گروه 

بقه زان کلمات خود را بر اساس صداها طتابلویی سه ستونه بکشید تا دانش آموو پای تابل .باشدداشته 

 کلمات و می توانند شامل کلمات زیر باشند: .بندی نمایند

می تَواند    سَوارکار   نانوا   مِسواک   وارِد   شِنَوا   تَوانا

وَرزش   وَرزش کار   وَزنه بَردار  داوَر  دَوَنده سَماوَر  می آوَرَد

سرو    نِوِشتن  میوه     کیویداوود     کِشاوَرز


